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Sagamihara 

Palatanungan  tungkol sa “Yakan-Chugaku”(Junior high 

school ng gabi) 
１ Layunin 

Ito ay paltanungan tungkol sa Junior high school ng gabi para sa mga lahat na residente. 

Sagutin ang mga tanong. 

 

 

 

 

 

 

２ Aplikante para sa Palatanungan  

Aplikante para sa pagpasok 

 ①Mga taong hindi magkatapos ng elementary/junior high school. 

 ②Mga taong hindi nakatanggap ng sapilitang edukasyon sa mga iba’t ibang dahilan. 

 

３ Aplikasyon  

   2019 Enero 7(Lunes)～Enero 31(Huwebes) 

 

４ Paraan ng sagot  

（１）Direkta punan sa likod ng palel na palatanungan at mag-submit sa mga paraan sa 

sumusunod. 

  ① Box upang ipasok ang sagot sa Kominkan(Public hall). 

② Direktang mag-sabumit sa School Education Section 

③  Ipapadala o Fax sa School Education Section. 

（ ２ ） Maari mag-sagot ng “Palatanungan tungkol sa Yakan Chugaku”sa Website ng 

Sagamihara city.  

 

５ Lugar ng submission: Sagamihara School Education Section. 

（１） Kapag direktang mag-submit : 

〒２５２－５２７７  

Chuo 2-11-15 Chuo ward Sagamihara City /City hall second annex 5F  

（9:00am~5:00pm Mga weekday maliban sa Sabado,Linggo at mga public holyday ） 

（２） Pagpapadala: 〒２５２－５２７７ Chu2-11-15 Chuo ward Sagamihara City 

（３） Ｆａｘ: ０４２－７５８－９０３６ 

 

６ Sa mga katanungan 

  Sagamihara City hall School Education Section  ０４２－７０４－８９１８（Direkta）

Sagamihara City  

 

  

Yakan-Chugaku ng gabi ay public junior high school na mayroon ng mga klase sa gabi. 

Mag-aaral ng mga estudyante na hindi makatapos ng sapilitang edukasyon sa iba’t ibang 

dahilan,hindi makatapos ng sapilitang edukasyon sa kanilang bansa, at halos  hindi  

makapasok sa paaralan sa dahilan ng (Futoko) pagtanggi sa paaralan. 



Palatanungan tungkol sa “Yakan-Chugaku (Public Junior high school ng gabi” 

(Para sa mga aplikante) 

 

 

Q１ Nakatira o nagtatarabaho sa Sagamihara City? 

     □① Oo    □② Hindi 

 

Q２ Pakipili ang inyong edad 

     □①16～19taong gulang  □②20s   □③30s    □④40s     

□⑤50s     □⑥60s   □⑦70s at mahigit 

 

Q３ Pakipili ang nationality at pag-aaral ng sitwasyon 

     □①Japanese ,hindi nagtapos ng junior high school may iba’t ibanag dahilan 

□②Japanese, magtapos ng junior high school subalt wala sapat na natutunan 

□③May nationality ng maliban sa Japan,at wala sapat na natutunan sa sariling bansa 

    o Japan. 

 

Q４ Alin paaralan ang gusto ng pumasok sa pinaka? 

     □①Junior high school ng gabi □②High school (kabilang dito ng part time at  

                                               correspondence)  

□③Vocational school      □④Iba pang school （kabilang dito ng Japanese 

                                     language school） 

   □⑤Hindi gusto ng pumasok  

 

Q５ Pakipili ng time zone para sa pagdalo sa paaralan. 
     □① ８：３０～１３：００ 

□②１３：００～１７：３０ 

□③１７：３０～２２：００ 

 

Q６ （Para sa mga taong sumagot ① ng Q4）Pakipili ng dahilan .Kahit ilan makakapili. 

     □①Gusto ng magtapos ng Japanese junior high school. 

     □②Nagtapos ng junior high school subalit gustong matutunan ulit. 

       □③Matutunan ng kaalaman at kasanayan, at pumaspo sa high  

            school o magtatarabaho. 

     □④Gusto ng matutunan ng Japanese language. 

     □⑤Iba pa（                         ） 

 

Q７ （Para sa mga taong sumagot ④ ng Q6）Paano matutunan ng Japanese 

       language ngayon?  
        Kahit ilan makakapili. 

     □①Matutunan sa Japanese class o paaralan na may bayad. 

□②Matutunan sa Japanese class o paaralan na walang bayad. 

□③Matutunan sa pamamagitan ng  TV ,radio at mga textbook ng bookstore. 

□④Iba pa（                         ） 

□⑤Hindi matutunan  

 

Maraming salamat. Hanggan dito na lang ang palatanungan. 

※Lagyan ng check sa □ 


